
Zápisnica z výročného  zasadnutia sekcie LRU - feeder 2015 
 
 

Dátum konania: 17.1 2015 14:00 
Miesto konania: Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina, ul.A.Kmeťa 20 Žilina  
 
Zúčastnení členovia odboru ŠČ: 
 
za sekciu LRU-feeder :Ján Lantaj, Miroslav Začko,Miloš Galgóci,Jozef Vígh st. 
za odbor ŠČ Rady Žilina SRZ: Vladimír Hromek 
za rozhodcovskú komisiu: Miloš Procházka,Gabika Hupková 
 
Zúčastnení zástupcovia MO a MsO SRZ s platným hlasovacím mandátom: 
 
Zoltán Nagy- MsO SRZ Galanta 
Roman Pavelka- MO SRZ Dunajská Lužná 
Pavol Matula- MsO SRZ Bratislava 2 
Miroslav Začko- MsO SRZ Hlohovec 
Peter Baránek- MsO SRZ Považská Bystrica 
Gabriel Drozdík-MsO SRZ Nové Zámky 
Marian Hason- MsO SRZ Bratislava 1 
Peter Hašuk-MsO SRZ Sereď 
Alexander Tomanovics-MsO SRZ Dunajská Streda 
Jozef Vanya- MO SRZ Senec 
Ján Grecula- MsO SRZ Trebišov 
Ján Slašťan- MsO SRZ Košice 
Oto Hodek- MsO SRZ Komárno 
 
1.otvorenie 
J. Lantaj privítal všetkých zúčastnených, po zozbieraní poverení od organizácií SRZ uviedol, že 
právo hlasovania má 13 zástupcov jednotlivých MO a MsO SRZ a otvoril schôdzu. 
     
 2.Vyhodnotenie šport.činnosti v roku 2014 
J.Lantaj informoval zúčastnených o priebehu postupových súťaží v roku 2014, o zhodnotenie 
účasti slovenského družstva na MS 2014 v Írsku požiadal kapitána reprezentačného družstva 
J.Bartakovicsa,ktorý svojim príspevkom zhodnotil pôsobenie repre.družstva na uplynulých MS. 

 

 



3.Prihlášky a registrácie pre rok 2015, nasadenie družstiev v roku 2015 

J.Lantaj informoval,že možnosť prihlásenia do 1.ligy LRU-feeder 2015 využili všetky družstvá 
ktoré mali nárok štartovať v ročníku 2015 v uvedenej súťaži a oboznámil zúčastnených 
rozhodnutím sekcie LRU-feeder zo zasadania konaného dňa 19.12 2014 o predĺžení termínu 
možnosti prihlásenia družstiev do 2.ligy LRU-feeder, pre zachovanie súťaže. Na žiadosť 
p.Hasona predstavil 6 prihlásených družstiev tejto súťaže prihlásených do stanoveného termínu 
17.1 2015. 

4.Termínový kalendár súťaží pre rok 2015 

J.Lantaj predniesol poznatky z predošlých ročníkov,kde väčšina zúčastnených pretekárov 1.ligy 
LRU-feeder kritizovala nízky počet ligových kôl, vďaka čomu strácala na významnosti a 
hodnote ktorú by mala 1.liga celoštátnej súťaže mať. Na základe toho  J.Lantaj oboznámil 
zúčastnených,že sa  informoval a dožadoval na poslednom zasadnutí vedúcich sekcií a odboru 
ŠČ o možnosti zvýšenia počtu ligových kôl z dvoch na štyri. Na to sa prihlásil p.M.Hason s 
otázkou,aké výhody z toho budú resp.či v prípade schválenia budú rovnaké výhody ako doteraz / 
rozhodcovia,garant/ a aké revíry sú predbežne dojednané pre tento počet kôl. J.Lantaj predstavil 
predjednané revíry SRZ , celkovo 7. Gabika Hupková reagovala príspevkom, že túto možnosť 
môžme využiť až pre ročník 2016. Na to J.Lantaj poprosil p.Hromeka o vysvetlenie,ktorý 
potvrdil,že túto možnosť nezakazujú predpisy pre športovú činnosť aj keď s takýmto variantom 
nesúhlasí,nakoľko je málo finančných prostriedkov a rozhodcov. Na základe toho sa dal J.Lantaj 
hlasovať o zmene v pravidlách LRU-feeder v počte kôl. Z prítomných hlasovalo za 11 , proti 2, 
nikto sa nezdržal. 

 Po všeobecnej debate o zvýšení nákladov sa dohodlo s rozhodcovskou komisiou o vyslaní na 
ligové kolá LRU-feeder dvoch rozhodcov, s výpomocou dvoch ľudí s organizujúcej 
MO/MsO,alebo s výpomocou dvoch nechytajúcich členov družstiev,ktorí sa zúčastnia na danom 
ligovom kole. Pri návrhu na zvýšenie počtu kôl pre 2.ligu LRU-feeder hlasovalo za zvýšenie 0, 
proti 11 a zdržali sa 2. M.Hason sa dopytoval na zvýšenie štartovného, na čo mu J.Lantaj 
odpovedal,že zvýšenie štartovného bolo navrhnuté na poslednom zasadnutí vedúcich sekcií a 
odboru ŠČ,avšak podlieha schvaľovaniu SRZ-Rady.G.Drozdík navrhol aby prostriedky  
vyzbierané z prihlásených družstiev 2 ligy boli použité iba pre potreby 2.ligy. M.Hason 



navrhol,aby prostriedky vyzbierané z M SR boli použité iba pre výdaje na M SR. J.Lantaj sa 
opýtal zúčastnených, či má niekto námietky proti štartovnému na M SR vo výške 160 eur/ 
družstvo,pre možnosť zabezpečenia hodnotných pohárov a podmienok pre M SR. Z prítomných 
nevyjadril nikto námietku. 

Na základe hlasovania prítomných sa odsúhlasil nasledovné revíry pre 1 a 2 ligu LRU-feeder v 
roku 2015: 

1. Liga LRU-FEEDER  
 

1. Kolo       2-3.5. 2015  VN Chtelnica 
Za: 7 
Proti:0 
Zdržalo sa: 6 

Návrh podal: Sekcia LRU-FEEDER  

 
2. Kolo     13-14.6.2015   Kanál Madunice 

Za: 10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 3  

Návrh podal: Sekcia LRU-FEEDER  

 

 3. Kolo     29-30.8. 2015  VN Zemplínska Šírava 
ZA: 9 
Proti:0 
Zdržalo sa: 4 

Návrh podal: p. Grecula  

4. Kolo    12-13.9.2015   Čerenec 
Za: 8 
Proti: 5 
Zdržalo sa: 0  

Návrh podal: Sekcia LRU-FEEDER  

 



 Medzinárodné majstrovstvá  SR v LRU-feeder 
 
3-4. 10.2015  Bytča  
 Za: 11  
 Proti: 1  
            Zdržal sa:1 

Návrh podal: Sekcia LRU-FEEDER  

 

2. Liga LRU-FEEDER  

1. kolo 18-19.4. 2015  Jatov  

           Za: 8  
           Proti: 3  
           Zdržal sa:2 

            Návrh podal: p. Drozdík 

 

2. kolo 5-6-9. 2015 VN Môťová, alt. revír: Komárno- Bazén 

           Za: 7  
           Proti: 2  
           Zdržal sa:4 

            Návrh podal: Sekcia LRU-FEEDER / p.Hodek 

podrobný kalendár aj s pohárovými pretekmi bude uverejnený na stránke www.feeder.sk 

M.Hason podal návrh na vyčlenenie úseku pre športový účel rybolovu na VN Králová pre rok 
2016 a následné zapísanie termínu po dohode zo sekciou LRU FEEDER do rybárskeho poriadku 
pre vody kaprové. 

5.Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2015/ Plán práce na rok 2015 

J.Lantaj informoval zúčastnených o výberovom konaní na štátneho trénera reprezentácie,ktoré 
bude čoskoro vyhlásené, aj s termínom a podmienkami výberu. M.Hason sa dopytoval,prečo 
nebolo vyhlásené výberové konanie na štátneho trénera pre rok 2014. J.Lantaj mu objasnil,že sa 
dožadoval vyhlásenia výberového konania na zasadnutí vedúcich sekcií a odboru ŠČ vo februári 
2014,avšak na doporučenie odboru ŠČ nebolo vyhlásené,nakoľko v decembri 2014 končilo 
funkčné obdobie všetkých trénerov a tréner by mal malý časový priestor na svoju 
realizáciu.J.Lantaj objasnil zámer zvýšenia počtu kôl v 1.lige pre účely výberu reprezentácie na 
základe rebríčka umiestnenia jednotlivcov z ligových pretekov a majstrovstiev SR,tak ako to 
bolo realizované pri výbere reprezentácie na MS 2011 a MS 2012.  



6.Voľby členov sekcie na obdobie 2015-2018 

J.Lantaj odovzdal p.Hupkovej menný zoznam kandidátovna členovej sekcie LRU-feeder: 

J.Lantaj,M.Galgóci,M.Začko,M.Melichár,P.Brašeň,G.Drozdík 

P.Hupková oslovila všetkých navrhnutých či súhlasia s kandidatúrov, na čo jej všetci navrhnutí 
kladne odpovedali.Opýtala sa prítomných o ďalšie návrhy,na čo M.Hason navrhol ďalšieho 
kandidáta, P.Hrubjaka. 

P.Hupková dala hlasovať za možnosť tajnej alebo verejnej voľby kandidátov, všetci zúčastnení 
odhlasovali tajnú voľbu. 

Návrhovú a mandátnu komisiu tvorili:  

J.Lantaj,Ľ.Tamáš,J.Bartakovics 

volebnú komisiu tvorili: 

J.Gyurkovics,Z.Nagy,A.Tomanovics 

Pri voľbách z 13 oprávnených bol 1 hlasovací lístok neplatný,z dôvodu hlasovania za 6 
kandidátov. 

P.Hupková po sčítaní predstavila členov sekcie LRU-feeder,ktorí získali najviac hlasov: 

G.Drozdík,M.Melichár,P.Brašeň,M.Galgóci,J.Lantaj,členovia sekcie LRU-feeder si za vedúceho 
sekcie LRU-feeder zvolili J.Lantaja v počte hlasov 4,zdržal sa 1. 

7.rôzne 

J.Lantaj predniesol písomne podaný protest družstva MO SRZ Dunajská Lužná,ktoré protestuje 
proti účasti ich člena p.Pavla Madra na M SR 2014,nakoľko nastúpil za tým MsO SRZ 
Bratislava 1 bez toho, aby sa dohodol s ich organizáciou a družstvom na tomto štarte. J.Lantaj 
potvrdil prešetrenie tohoto podnetu sekciou LRU-feeder v súčinnosti s rozhodcovskou komisiou. 

P.Brašeň- /v roku 2012 pokladník feedrovej ligy/ sa opýtal J.Lantaja či mu M.Hason odovzdal po 
skončení funkcie vedúceho sekcie LRU-feeder finančné prostriedky vo výške 1039,89 eur,ktoré 
odovzdal M.Hasonovi 28.8 2012,na čo mu J.Lantaj odpovedal nie. P.Brašeň predložil písomný 
doklad o odovzdaní prostriedkov a  vyzval p.Hasona aby objasnil kde sú uvedené prostriedky. 
M.Hason odpovedal,že všetko vydokladuje a objasní, na to mu bol sekciou LRU-feeder daný 
termín  do 1.2 2015. 

P.Heler sa spýtal či sa uvažuje o zriadení juniorskej ligy v LRU-feeder,J.Lantaj mu odpovedal,že 
zatiaľ sa neplánuje,nakoľko prebiehajú na medzinárodnej úrovni  iba súťaže seniorov v tejto 
disciplíne.P.Heler predniesol víziu zorganizovania pretekov juniorov na medzinárodnej úrovni a 



požiadal sekciu o podporu pre túto myšlienku.P.Heler požiadal sekciu LRU-feeder o podporu pri 
začlenení disciplíny v LRU-feeder do súťaže Zlatý Blyskáč, čo mu sekcia prisľúbila. Z.Nagy 
žiadal sekciu LRU-feeder aby sa dotazovala Rady SRZ o použití finančnej rezervy,ktorá ostala z 
prostriedkov na snem SRZ.P.Heler vyzval sekciu LRU-feeder o zvážení myšlienky štartu 
juniorského družstva v 2.lige LRU-feeder s možnosťou odpustenia štartovného. J.Lantaj mu 
vysvetlil,že štartovať môžu iba pod hlavičkou organizácie SRZ a myslí si,že juniori vo veku 18 
rokov majú dostatok finančných prostriedkov na to aby sa mohli poskladať na štartovné,ak im ho 
nezaplatí organizácia za ktorú budú pretekať. 

8.záver 

Návrh na uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-feeder 2015: 

1. Schvaľujeme nasadenie družstiev do postupovej súťaže LRU-feeder 2015 
2. Schvaľujeme termínový kalendár súťaží LRU-feeder 2015 
3. Schvaľujeme modifikáciu v súťažných pravidlách LRU-feeder v znení: 

 

 

   2.1. Súťaž družstiev 

1.liga pozostáva z 4 dvojkôl. 2.liga pozostáva z 2 dvojkôl (jarné a jesenné). Každé kolo sa 
považuje za samostatný pretek a skladá sa spravidla z dvoch päťhodinových pretekov konaných 
v dvoch dňoch nasledujúcich po sebe, spravidla sobota nedeľa. 

Termíny jednotlivých pretekov navrhuje sekcia LRU- F na základe medzinárodného 

kalendára konania Majstrovstiev sveta (ďalej len „MS“ ) a Majstrovstiev Európy ( ďalej len 

„ME“ ). Kalendár pretekov následne schvaľuje prezídium odboru športovej činnosti a RADA 

SRZ. Pretekár, ktorý v príslušnom ročníku pretekal za svoje družstvo vo vyššej súťaži, nesmie 

už súťažiť v nižšej súťaži. ( napr. jarné kolo v 1. lige a jesenné kolo v 2. lige ). Opačný postup 

je možný. Termín podania prihlášok do dlhodobých postupových súťaží je do 30. novembra 

pre nasledujúce súťažné obdobie.  

 

V Bratislave 19.1 2015 

vypracoval: J.Lantaj 


